PROIECT DE HOTARARE
privind aprobarea incheierii unui contract de inchiriere intre UAT Movila
Banului si Serviciul Salubrizare Movila Banului, judetul Buzau.
Consiliul Local al UAT Movila Banului, judetul Buzau;
Avand in vedere:
- HOTĂRÂREA nr. 17/14.02.2019 privind înfiinţarea şi organizarea serviciului
“SERVICIUL SALUBRIZARE MOVILA BANULUI”, serviciu public de
interes local, specializat, cu personalitate juridică, organizat în subordinea
Consiliului Local al comunei MOVILA BANULUI, judeţul Buzău
- HOTĂRÂREA NR.57/19.08.2019 privind darea în administrare şi
exploatare a serviciului şi sistemului de salubrizare ale comunei MOVILA
BANULUI, judeţul BUZĂU către serviciul "SERVICIUL SALUBRIZARE
MOVILA BANULUI", serviciu public de interes local, specializat, cu
personalitate juridică, înfiinţat şi organizat în subordinea consiliului local al
comunei MOVILA BANULUI, judeţul BUZĂU
- Expunerea de motive a domnului primar Moise Dorin Romica inregistrata sub
numarul 380/22.01.2020
- Referatul de specialitate al doamnei Mirea Gabriel sef serviciu in cadrul
Serviciului Salubrizare Movila Banului inregistrat sub numarul 381/22.01.2020
- Raportul de avizare al comisiei pentru programe de dezvoltare economicosociale, buget, finante, administrarea domeniului public si privat al comunei,
agricultura, gospodarire comunala, protectia mediului si comert inregistrat sub
numarul 382/22.01.2020
HOTARASTE:
Art.1 Se aproba incheierea contractului de inchiriere dintre U.A.T. Movila
Banului in calitate de Locator si Serviciul Salubizare Movila Banului inh calitate
de Locatar reprezentat de doamna Mirea Gabriela in calitate de sef serviciu, al
carui obiect consta in inchirierea de catre aceasta a unei autogunoiere marca Man
serie sasiu WMAN12ZZX9Y2368100898 in vederea desfasurarii activitatilor de
salubrizare de la nivelul comunei Movila Banului. Judetul Buzau, conform
Anexei nr.1 la prezenta hotarare.
Art.2 (1)Durata contractului este e 10 ani, incepand cu data de 3.02.2020 pana la
data de 3.02.2030

(2) Contractul poate fi prelungit cu acordul partilor pe o perioada de cel putin
egala cu perioada anterior mentionata.
Art.3 Pretul contractului convenit pentru inchirierea autogunoierei este de
580/luna pentru toata perioada in care autovehiculul este inchiriat.
Art.4 Se imputerniceste domnul primar Moise Dorin Romica sa semneze
contractual de inchiriere prevazut la art.1 incheiat intre UAT Movila Banului si
Serviciul Salubrizare Movila Banului, judetul Buzau.
Art.5 Compartimentul contabilitate, impozite si taxe si achizitii publice va duce
la indeplinire dispozitiile prezentei hotarari.
Art.6 Secretarul general al UAT Movila Banului va comunica prezenta catre
Institutiei Prefectului – judetul Buzau, doamnei Mirea Gabriela,
compartimentului contabilitate, impozite si taxe si achizitii publice, tuturor
persoanelor si institutiilor interesate si o va publica pe site-ul primariei
www.comunamovilabanului.ro
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